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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ajutise erandi 
kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad kasutavad 
isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et võidelda internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu
(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0568),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 16 lõiget 2 ja 
artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C9-0288/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. novembri 2020. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A9-0000/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

ajutise erandi kohta Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ 
teatavatest sätetest seoses tehnoloogiaga, 
mida numbrivaba isikutevahelise side 
teenuse osutajad kasutavad isikuandmete ja 
muude andmete töötlemiseks, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud õiguste 
ja kohustuste ajutise piiramise kohta 
seoses spetsiifilise tehnoloogiaga, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuse 
osutajad kasutavad isikuandmete 
töötlemiseks, et võidelda internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu

(– „Erandi“ asendamine „piiramisega“ 
kehtib terve teksti ulatuses. Vastuvõtmisel 
tuleb teha vastavad muudatused terves 
tekstis.)
(– „Ja muude andmete“ kustutamine 
pärast sõna „isikuandmete“ ja enne sõna 
„töötlemiseks“ kehtib terve teksti ulatuses. 
Vastuvõtmisel tuleb teha vastavad 
muudatused terves tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Laste seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine on rasked inimõiguste 
rikkumised, eelkõige seoses laste õigusega 
kaitsele igasuguse vägivalla, 
kuritarvitamise ja hooletusse jätmise, 
väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 

(4) Laste seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine on rasked inim- ja 
põhiõiguste rikkumised, eelkõige seoses 
laste õigusega kaitsele igasuguse vägivalla, 
kuritarvitamise ja hooletusse jätmise, 
väärkohtlemise või ärakasutamise, 
sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise eest, 
nagu on sätestatud ÜRO 1989. aasta lapse 
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õiguste konventsioonis ja hartas. 
Digitaliseerimine on toonud ühiskonnale ja 
majandusele palju kasu, kuid ka 
probleeme, sealhulgas laste seksuaalse 
kuritarvitamise sagenemise internetis. 
Lapse kaitse internetis on üks liidu 
prioriteete. Komisjon võttis 24. juulil 2020 
vastu ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu9 (edaspidi 
„strateegia“) ja mille eesmärk on 
reageerida liidu tasandil tulemuslikult 
laste seksuaalse kuritarvitamise kuriteole.

õiguste konventsioonis ja hartas. 
Digitaliseerimine on toonud ühiskonnale ja 
majandusele palju kasu, kuid ka 
probleeme, sealhulgas laste seksuaalse 
kuritarvitamise sagenemise internetis. 
Lapse kaitse internetis on üks liidu 
prioriteete.

_________________
9 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, „ELi strateegia, mis käsitleb 
tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse 
väärkohtlemise vastu“, 24.7.2020, 
COM(2020) 607 final. 

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ning teatada sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele või 
eemaldada lapsporno. Nende 
organisatsioonide all peetakse silmas nii 
liidus kui ka kolmandates riikides 
tegutsevaid riiklikke vihjetelefone 
lapspornost teatamiseks ning 
organisatsioone, mille eesmärk on 

(5) Teatavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste, nt veebimeili 
ja sõnumiteenuste osutajad juba kasutavad 
vabatahtlikult teatavaid tehnoloogiaid, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ning teatada sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele ja 
eemaldada lapsporno, skaneerides kas side 
sisu, näiteks pilt- ja tekstmaterjali, või 
selle metaandmed, kasutades mõnel juhul 
ka varasemaid andmeid. Nende 
organisatsioonide all peetakse silmas nii 
liidus kui ka kolmandates riikides, eelkõige 
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vähendada laste seksuaalset ärakasutamist 
ja hoida ära laste ohvristamist. Sellisel 
vabatahtlikul tegevusel tervikuna on 
väärtuslik roll ohvrite tuvastamisel ja 
päästmisel ning lapsporno levitamise 
vähendamisel; ühtlasi aitab see kaasa 
õigusrikkujate tuvastamisele ja uurimisele 
ning laste seksuaalse kuritarvitamisega 
seotud kuritegude ennetamisele.

Ameerika Ühendriikides tegutsevaid 
riiklikke vihjetelefone lapspornost 
teatamiseks ning organisatsioone, mille 
eesmärk on vähendada laste seksuaalset 
ärakasutamist ning väärkohtlemist ja hoida 
ära laste ohvristamist. Sellisel vabatahtlikul 
tegevusel tervikuna on väärtuslik roll 
ohvrite tuvastamisel ja päästmisel ning 
lapsporno levitamise vähendamisel; ühtlasi 
aitab see kaasa õigusrikkujate 
tuvastamisele ja uurimisele ning laste 
seksuaalse kuritarvitamisega seotud 
kuritegude ennetamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Isikuandmete töötlemist, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad teevad seoses vabatahtlike 
meetmetega internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ja lapsporno eemaldamiseks, 
reguleeritakse kuni 20. detsembrini 2020 
määrusega (EL) 2016/679.

(6) Isikuandmete töötlemist, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad teevad seoses vabatahtlike 
meetmetega internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ja lapsporno eemaldamiseks, 
reguleeritakse määrusega (EL) 2016/679.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Käesolevas määruses sätestatud 
meetmed mõjutavad kõigi 
paljukasutatavate elektroonilise side 
teenuste, näiteks 
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sõnumivahetusplatvormide ja -rakenduste 
kasutajate eraelu puutumatuse ning 
andmekaitsega seotud põhiõigusi. Neid 
õigusi mõjutavad ka eraettevõtjate poolt 
vabatahtlikult rakendatavad meetmed, kui 
need hõlmavad side sisu jälgimist ja 
analüüsi ning isikuandmete töötlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6b) Põhiõigust side 
konfidentsiaalsusele ei saa piirata 
ainuüksi sellel põhjusel, et teatav 
tehnoloogia võeti kasutusele enne seda, 
kui asjaomastest teenustest said 
õiguslikust seisukohast elektroonilise side 
teenused.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid sellise isiku- ja muude andmete 
töötlemise kohta, mida tehakse 
elektroonilise side teenuste osutamise 
raames laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ja 
lapsporno eemaldamiseks. Direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 kohaselt 
võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 

(7) Direktiiv 2002/58/EÜ ei sisalda 
erisätteid sellise isikuandmete töötlemise 
kohta, mida tehakse elektroonilise side 
teenuste osutamise raames laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks, sellest 
teatamiseks ja lapsporno eemaldamiseks. 
Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid siiski võtta 
seadusandlikke meetmeid, et piirata muu 
hulgas kõnealuse direktiivi artiklites 5 ja 6 
sätestatud, side ja liiklusandmete 
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sätestatud, side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil. Kui selliseid 
seadusandlikke meetmeid ei ole võetud, ei 
oleks numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutajatel õiguslikku alust 
jätkata internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamist ja sellest 
teatamist ning lapsporno eemaldamist oma 
teenustest pärast 21. detsembrit 2020, kuni 
võetakse vastu strateegias välja 
kuulutatud uus pikaajaline õigusraamistik 
laste seksuaalse kuritarvitamise 
tulemuslikuks tõkestamiseks liidu tasandil.

konfidentsiaalsust käsitlevate õiguste ja 
kohustuste ulatust laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus 
menetlemise eesmärgil. Numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajad ei 
saa pärast 21. detsembrit 2020 jätkata 
määruse (EL) 2016/679 artikli 6 alusel 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamist ja sellest teatamist ning 
lapsporno eemaldamist oma teenustest, 
kuni võetakse vastu pikaajaline 
õigusraamistik laste seksuaalse 
kuritarvitamise tõkestamiseks liidu 
tasandil. Käesolev määrus ei ole õiguslik 
alus, mille kohaselt võivad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutajad 
töödelda isikuandmeid ainult selleks, et 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ja sellest teatada ning 
eemaldada oma teenustest lapsporno, vaid 
sellega piiratakse teatavaid 
direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud õigusi ja 
kohustusi. Selles sätestatakse ka 
lisakaitsemeetmed, millest numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutajad 
peavad kinni pidama, kui nad soovivad 
sellele määrusele toetuda.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seetõttu nähakse käesoleva 
määrusega ette ajutine erand direktiivi 
2002/58/EÜ artikli 5 lõikest 1 ja artiklist 6, 
millega kaitstakse side ja liiklusandmete 
konfidentsiaalsust. Kuna direktiiv 
2002/58/EÜ võeti vastu Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 114 alusel, tuleks 
käesolev määrus võtta vastu samal 
õiguslikul alusel. Lisaks sellele ei ole kõik 

(8) Seetõttu nähakse käesoleva 
määrusega ette ajutine piirang, mis kehtib 
direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõike 1 ja 
artikli 6 lõike 1 suhtes, millega kaitstakse 
side ja liiklusandmete konfidentsiaalsust. 
Kuna direktiiv 2002/58/EÜ võeti vastu 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 alusel, tuleks käesolev määrus 
võtta vastu samal õiguslikul alusel. Kui 
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liikmesriigid võtnud riiklikul tasandil 
seadusandlikke meetmeid, et piirata 
kõnealustes sätetes sätestatud õiguste ja 
kohustuste kohaldamisala kooskõlas 
direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõikega 1, 
ning selliste meetmete vastuvõtmisega 
kaasneb märkimisväärne killustumise oht, 
mis võib negatiivselt mõjutada siseturgu.

liikmesriigid võtavad riiklikul tasandil 
seadusandlikke meetmeid, et piirata 
kõnealustes sätetes sätestatud õiguste ja 
kohustuste kohaldamisala kooskõlas 
direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 lõikega 1, 
peaksid nad kinni pidama 
määrusest (EL) 2016/679 ja eelkõige selle 
artiklist 23.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuna füüsilise isiku osalusel 
toimuvat elektroonilist sidet käsitatakse 
tavaliselt isikuandmetena, peaks käesolev 
määrus põhinema ka ELi toimimise 
lepingu artiklil 16, mis sätestab konkreetse 
õigusliku aluse, et võtta vastu eeskirju 
füüsiliste isikute kaitse kohta seoses 
isikuandmete töötlemisega liidu 
institutsioonides ning liikmesriikides liidu 
õiguse kohaldamisalasse kuuluva tegevuse 
puhul, samuti selliste andmete vaba 
liikumise eeskirjad.

(9) Kuna füüsilise isiku osalusel 
toimuvat elektroonilist sidet käsitatakse 
alati isikuandmetena, peaks käesolev 
määrus põhinema ka ELi toimimise 
lepingu artiklil 16, mis sätestab konkreetse 
õigusliku aluse, et võtta vastu eeskirju 
füüsiliste isikute kaitse kohta seoses 
isikuandmete töötlemisega liidu 
institutsioonides ning liikmesriikides liidu 
õiguse kohaldamisalasse kuuluva tegevuse 
puhul, samuti selliste andmete vaba 
liikumise eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui isikuandmete töötlemine, mis 
on seotud elektroonilise side teenuste 
osutamisega numbrivaba isikutevahelise 
side teel ja mille ainus eesmärk on 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 

(10) Kui isikuandmete töötlemine, mis 
on seotud elektroonilise side teenuste 
osutamisega numbrivaba isikutevahelise 
side teel ja mille ainus eesmärk on 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
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tuvastamine ja sellest teatamine ning 
lapsporno eemaldamine, kuulub käesolevas 
määruses sätestatud erandi 
kohaldamisalasse, kohaldatakse sellise 
töötlemise suhtes määrust (EL) 2016/679, 
sealhulgas nõuet hinnata kavandatud 
töötlemise mõju vajaduse korral vastavalt 
kõnealuse määruse artiklile 35 enne 
asjaomase tehnoloogia kasutuselevõttu.

tuvastamine ja sellest teatamine ning 
lapsporno eemaldamine, kuulub käesolevas 
määruses sätestatud piirangu 
kohaldamisalasse, kohaldatakse sellise 
töötlemise suhtes määrust (EL) 2016/679, 
sealhulgas selle sätteid, mis puudutavad 
isikuandmete töötlemise põhimõtteid 
(artikkel 5), isikuandmete töötlemise 
seaduslikkust (artikkel 6), isikuandmete 
eriliikide töötlemist (artikkel 9), 
piiranguid (artikkel 23), töötlemise 
turvalisust (artikkel 32), isikuandmete 
edastamist kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
(V peatükk), sõltumatuid 
järelevalveasutusi (VI peatükk), koostööd 
ja järjepidevust (VII peatükk) ning 
õiguskaitsevahendeid, vastutust ja 
karistusi (VIII peatükk), samuti nõuet 
hinnata vajaduse korral enne mistahes 
asjaomase tehnoloogia kasutuselevõttu 
vastavalt kõnealuse määruse artiklile 35 
kavandatud töötlemise mõju ning nõuet 
konsulteerida enne töötlemist vastavalt 
artiklile 36 asjaomase 
järelevalveasutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Kuna käesoleva määrusega on ette 
nähtud piirata õigust side 
konfidentsiaalsusele, peaks 
järelevalveasutusega konsulteerimine 
vastavalt määruse (EL) 2016/679 
artiklile 36 olema kohustuslik.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et võidelda 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu, peaks käesoleva määrusega ette 
nähtud erand piirduma sissetöötatud 
tehnoloogiaga, mida numbrivaba 
isikutevahelise side teenused kasutasid 
enne käesoleva määruse jõustumist 
korrapäraselt internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks. Viide tehnoloogiale 
hõlmab vajaduse korral inimkontrolli, mis 
on otseselt seotud tehnoloogia kasutamise 
ja selle järelevalvega. Kõnealuse 
tehnoloogia kasutamine peaks seetõttu 
olema sektoris tavaline, ilma et oleks 
tingimata nõutav, et kõik teenuseosutajad 
seda tehnoloogiat kasutaksid, ja ilma et see 
takistaks tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes ei tohiks olla oluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealusele 
erandile tugineda, juba kasutab sellist 
tehnoloogiat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Kasutatavad tehnoloogiad 
peaksid olema eraelu puutumatust kõige 
vähem mõjutavad vastavalt valdkonna 
tehnika tasemele ega tohiks hõlmata teksti 
sisaldava side süsteemset filtreerimist ja 
skaneerimist, vaid peaksid töötlema 
üksnes konkreetseid sõnumeid, kui 
esinevad konkreetsed asjaolud, mis 
tekitavad laste seksuaalse kuritarvitamise 
kahtluse.

(11) Kuna käesoleva määruse ainus 
eesmärk on võimaldada jätkata teatavaid 
olemasolevaid meetmeid, et tuvastada 
internetis lapsporno, sellest teatada ja see 
eemaldada, peaks käesoleva määrusega 
ette nähtud piirang kehtima ainult 
sissetöötatud tehnoloogia kohta, mida 
andmekaitse järelevalveasutused on 
eelnevalt hinnanud ja mida kasutatakse 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
puhul ainult selleks, et korrapäraselt 
tuvastada internetis laste seksuaalset 
kuritarvitamist ja sellest teatada ning 
lapsporno eemaldada. Viide tehnoloogiale 
hõlmab inimkontrolli, mis on otseselt 
seotud tehnoloogia kasutamise ja selle 
järelevalvega. Kõnealuse tehnoloogia 
kasutamine peaks seetõttu olema sektoris 
tavaline, ilma et oleks tingimata nõutav, et 
kõik teenuseosutajad seda tehnoloogiat 
kasutaksid, ja ilma et see takistaks 
tehnoloogia edasist arengut eraelu 
puutumatust soodustaval viisil. Selles 
mõttes peaks olema ebaoluline, kas 
teenuseosutaja, kes soovib kõnealuse 
määrusega sätestatud piirangule tugineda, 
juba kasutab sellist tehnoloogiat käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeval. Kasutatava 
tehnoloogia tüübid peaksid olema eraelu 
puutumatust kõige vähem mõjutavad 
vastavalt valdkonna tehnika tasemele.

Or. en
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesolevas määruses sätestatud 
erandiga hõlmatud toimingutes 
kasutatavad isiku- ja muud andmed ning 
ajavahemik, mille jooksul andmeid 
positiivse tulemuse korral säilitatakse, 
tuleks viia miinimumini, et tagada erandi 
piirdumine rangelt vajalikuga.

(13) Käesolevas määruses sätestatud 
piiranguga hõlmatud toimingutes 
kasutatavad isikuandmed ning ajavahemik, 
mille jooksul andmeid ja nende andmete 
töötlemise mistahes tagajärgi positiivse 
tulemuse korral säilitatakse, tuleks viia 
miinimumini, mis on rangelt vajalik, et 
tagada side konfidentsiaalsuse võimalikult 
piiratud ulatuses rikkumine.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tagada erandi kohase 
tegevuse läbipaistvus ja sellega seotud 
vastutus, peaksid teenuseosutajad 
avaldama igal aastal käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva töötlemise kohta 
aruande, kus on esitatud töödeldud 
andmete liik ja maht, tuvastatud juhtumite 
arv, põhinäitajate valimiseks ja 
parandamiseks võetud meetmed, erinevate 
kasutatud tehnoloogiate vigade 
(valepositiivsete tulemuste) arv ja osakaal, 
veamäära piiramiseks võetud meetmed ja 
saavutatud veamäär, säilitamispoliitika ja 
kohaldatud andmekaitsemeetmed.

(14) Selleks et tagada selle määrusega 
kehtestatud piirangu kohase tegevuse 
läbipaistvus ja sellega seotud vastutus, 
peaksid isikutevahelise side teenuse 
osutajad avaldama ja esitama kuue kuu 
jooksul pärast selle määruse jõustumist 
ning seejärel igal aastal käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva töötlemise kohta 
aruande, kus on esitatud töödeldud 
andmete liik ja maht, andmete töötlemise 
õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 6, 
isikuandmete ühendusest väljapoole 
edastamise õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 V peatükile, 
tuvastatud juhtumite arv, juhtumite arv, 
mille korral kasutaja on esitanud 
asutusesisese hüvitamise mehhanismi 
kaudu või õigusasutusele kaebuse ja 
nende menetluste tulemused, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
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meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 kohaldatud 
andmekaitsemeetmed. Teenusepakkujad 
peaksid vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 oma aruanded 
ka järelevalveasutustele esitama.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Vastutavate järelevalveasutuste 
nende ülesannete täitmisel toetamiseks 
peaks Euroopa Andmekaitsenõukogu 
väljastama suunised kõnealuse 
määrusega kehtestatud piirangute 
rakendamisalasse jääva töötlemise 
määrusele (EL) 2016/679 vastavuse 
kohta. Need suunised peaksid eelkõige 
aitama järelevalveasutustel varasema 
määruse (EL) 2016/679 artikliga 36 
sätestatud konsultatsioonikorra raames 
nõu anda, mis peaks toimuma hindamisel, 
kas kasutatav olemasolev või uus 
tehnoloogia on kõige moodsam, kõige 
vähem eraelu puutumatust rikkuv ning 
seda kasutatakse määruse (EL) 2016/679 
raames piisaval õiguslikul alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesolev määrus peaks jõustuma 
kolmandal päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas, et tagada selle 
kohaldamine alates 21. detsembrist 2020.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
tehakse erand direktiiviga (EL) 2018/1972 
tehtud otsusest kohaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste suhtes samu 
eraelu puutumatuse eeskirju kui kõigi 
muude elektroonilise side teenuste suhtes. 
Käesoleva määruse kohaldamine peaks 
seetõttu lõppema 31. detsembril 2025, st 
piirduma ajavahemikuga, mida on vaja 
üksikasjalikumaid kaitsemeetmeid 
sisaldava uue pikaajalise õigusraamistiku 
vastuvõtmiseks. Juhul kui välja kuulutatud 
pikaajaline õigusraamistik võetakse vastu 
ja jõustub enne seda kuupäeva, tuleks 
käesolev määrus selle õigusraamistikuga 
kehtetuks tunnistada.

(16) Käesoleva määrusega piiratakse 
õigust konfidentsiaalsuse kaitsele, mida 
kasutatakse mitmete numbrivaba 
isikutevahelise side teenusete suhtes 
üksnes lapsporno eemaldamiseks ja 
internetis lapsporno tuvastamiseks või 
sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks. Käesoleva määruse 
kohaldamine peaks seetõttu lõppema 
31. detsembril 2022. Juhul kui välja 
kuulutatud pikaajaline õigusraamistik 
võetakse vastu ja jõustub enne seda 
kuupäeva, tuleks käesolev määrus selle 
õigusraamistikuga kehtetuks tunnistada.

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17a) Kõnealuse määruse rakendamise 
eest vastutavad järelevalveasutused 
peaksid olema samad järelevalveasutused, 
mis on määratud määruse (EL) 2016/679 
VI peatüki kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17b) Otspunktkrüpteerimine on tähtis 
vahend, millega tagatakse kasutajate, 
sealhulgas laste turvalisus ja 
konfidentsiaalsus. Kuritahtlikud 
kolmandad isikud võivad saada 
nõrgenenud krüpteerimist kuritarvitada. 
Seetõttu ei tohi selle määrusega sätestatut 
ühelgi juhul tõlgendada 
otspunktkrüpteerimist keelava või 
nõrgendavana.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17c) Side konfidentsiaalsus on harta 
artikliga 7 antud põhiõigus. Seega on see 
ka laste seksuaalse kuritarvitamise ohvrite 
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ja usaldatud täiskasvanu või laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlevate 
organisatsioonide vahelise turvalise side 
ja ohvrite ja nende advokaatide vahelise 
side eeltingimus.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17d) Igasugune süüdistatava või 
süüdimõistetu ja tema advokaadi vaheline 
side peaks olema kaitstud, et tagada 
vastavalt harta artiklike 47 põhiõigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele ning vastavalt 
selle artiklile 48 õigus süütuse 
presumptsioonile ja kaitseõigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17e) Käesolev määrus peaks 
kohalduma ainult sõnumi- või e-
postiteenuse kaudu vahetatud videotele ja 
piltidele. See ei tohiks kehtida teksti või 
audioside skaneerimisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse eesmärk on 
kehtestada ajutine erand direktiivi 
2002/58/EÜ teatavatest sätetest, 
põhjustamata siseturu killustumist. Lisaks 
ei jõutaks siseriiklikke õigusakte kõigis 
liikmesriikides tõenäoliselt õigeaegselt 
vastu võtta. Kuna seda eesmärki ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga 
saab seda paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale. Sellega 
kehtestatakse direktiivi 2002/58/EÜ artikli 
5 lõike 1 ja artikli 6 kohaldamisest ajutine 
ja rangelt piiratud erand ning mitu 
kaitsemeedet, mis tagavad, et erand ei lähe 
seatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

(18) Käesoleva määruse eesmärk on 
kehtestada ajutine direktiivi 2002/58/EÜ 
spetsiifilistele sätetele kehtiv piirang, 
põhjustamata siseturu killustumist. Lisaks 
ei jõutaks siseriiklikke õigusakte kõigis 
liikmesriikides tõenäoliselt õigeaegselt 
vastu võtta. Kuna seda eesmärki ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga 
saab seda paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale. Sellega 
kehtestatakse direktiivi 2002/58/EÜ 
artikli 5 lõike 1 ja artikli 6 lõike 1 
kohaldamisest ajutine ja rangelt piiratud 
piirang ning mitu kaitsemeedet, mis 
tagavad, et erand ei lähe seatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
kohustuste kohaldamisest ajutine ja rangelt 
piiratud erand, mille ainus eesmärk on 
võimaldada numbrivaba isikutevahelise 
side teenuste osutajatel jätkata 
tehnoloogiate kasutamist isikuandmete ja 
muude andmete töötlemiseks sellises 

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
teatavate direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
õiguste ja kohustuste kohaldamisest ajutine 
ja rangelt piiratud piirang, mille ainus 
eesmärk on võimaldada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajatel 
ilma, et see mõjutakse 
määruses (EL) 2016/679 sätestatut, jätkata 
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ulatuses, mida on vaja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks ja 
sellest teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks nende teenustest.

spetsiifiliste tehnoloogiate kasutamist 
isikuandmete töötlemiseks sellises 
ulatuses, mida on rangelt vaja internetis 
laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks ning 
lapsporno eemaldamiseks nende teenustest.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) laste ahvatlemine lapsega 
seksuaaltegevuses osalemise või 
lapsporno tootmise eesmärgil mõnel 
järgmisel viisil:

välja jäetud

i) lapse ahvatlemine kingituste või 
muude hüvede pakkumise teel;
ii) lapse ähvardamine negatiivse 
tagajärjega, millel on tõenäoliselt 
märkimisväärne mõju lapsele;
iii) pornograafilise materjali lapsele 
näitamine või kättesaadavaks tegemine.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandi ulatus Piirangu ulatus

Or. en
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikes 1 ja 
artiklis 6 sätestatud erikohustusi ei 
kohaldata numbrivaba isikutevahelise side 
teenuste osutamisega seoses toimuva isiku- 
ja muude andmete sellise töötlemise 
suhtes, mis on rangelt vajalik, et kasutada 
tehnoloogiat üksnes lapsporno 
eemaldamiseks ja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
või sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks, tingimusel et:

Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikes 1 ja 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud eriõiguste ja -
kohustuste kohaldamise ulatus piiratakse 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutamisega seoses toimuva isikuandmete 
töötlemist hõlmava side 
konfidentsiaalsuse osas seoses sõnumite 
või veebipõhiste e-posti teenuste kaudu 
videote ja piltide vahetamisega tingimusel, 
et seesugune piiramine on rangelt vajalik, 
et kasutada spetsiifilist tehnoloogiat üksnes 
lapsporno eemaldamiseks ja internetis 
lapsporno tuvastamiseks või sellest 
õiguskaitseasutustele ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks, tingimusel et:

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub sissetöötatud tehnoloogiatega, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad kasutasid enne käesoleva 
määruse jõustumist korrapäraselt sellel 
otstarbel ning mis vastavad sektoris 
kasutatavale tehnika tasemele ja on 
eraelu puutumatust kõige vähem 
mõjutavad;

(a) töötlemine on proportsionaalne ja 
piirdub sissetöötatud tehnoloogiatega, mida 
numbrivaba isikutevahelise side teenuste 
osutajad kasutavad üksnes sel eesmärgil 
ning tingimusel, et nad vastavad kõigile 
alltoodud tingimustele:

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) need vastavad sektoris 
kasutatavale tehnika tasemele ja on 
eraelu puutumatust kõige vähem 
mõjutavad;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vastavalt käesoleva määruse 
artikli 3 lõikele a on läbi viidud 
määruse (EL) 2016/679 artikli 35 kohane 
andmekaitsealane mõjuhinnang ja 
määruse (EL) 2016/679 artikli 36 kohane 
eelnev konsulteerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) töötlemise alus on 
määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 
punkt d või punkt e;

Or. en
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt iv (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) iga töödeldavate isikuandmete 
kategooriad on iga töötlemisoperatsiooni 
kohta selgelt määratletud;

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt v (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) konfidentsiaalsuse ja isikuandmete 
kaitse õiguste piiratuse ulatus on selgelt 
määratletud;

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt vi (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) numbrivaba isikutevahelise side 
teenuse raames on kehtestatud sisekorrad 
kuritarvitamise, omavolilise juurdepääsu 
ja edastamise takistamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt vii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) vastutava töötleja või vastutavate 
töötlejate isikud ja kategooriad on selgelt 
välja toodud;

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt viii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii) säilitamise ajad ja kohaldatavad 
kaitsemeetmed on selgelt välja toodud;

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ix (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix) mistahes isikuandmete töötlemisel 
on tagatud inimjärelevalve ja -sekkumine 
ning ühtki tuvastatud rikkumist ei 
edastata õiguskaitseasutusele ega avalikes 
huvides tegutsevatele organisatsioonidele 
enne, kui see on inimese poolt läbi 
vaadatud;

Or. en
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt x (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x) loodud on piisavad korrad ja 
hüvitamise mehhanismid tagamaks, et 
inimesed saavad esitada numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutaja vastu 
kaebusi mõistliku aja jooksul, et kasutajal 
oleks võimalik esitada oma seisukohad 
vastavalt artiklile 3c;

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt xi (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi) välja arvatud juhul, kui kahjustab 
käimasolevat uurimist, mille korral teabe 
edastamisega võib viivitada rangelt 
vajalikus ulatuses ning andmesubjekte 
teavitatakse viivitamatult pärast uurimise 
lõpetamist, ning ilma, et see mõjutaks 
määruse (EL) 2016/679 artiklis 13 
mainitud teavet, tuleb andmesubjekte 
teavitada järgnevast:
a) nende side konfidentsiaalsuse 
piiramisest üksnes lapsporno 
eemaldamiseks ja internetis laste 
seksuaalse kuritarvitamise tuvastamiseks 
või sellest õiguskaitseasutustele ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevatele organisatsioonidele 
teatamiseks;
b) rikkumise tuvastamise korral 
esitatakse andmesubjektidele järgmine 
teave:
c) pädev õiguskaitseasutus ja laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
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huvides võitlev organisatsioon, kellega 
tema isikuandmeid on jagatud;
d) võimalused numbrivaba 
isikutevahelise side teenuste osutajalt 
hüvitise nõudmiseks; ning
e) pädeva järelevalveasutuse vastu 
kaebuse esitamise ning 
õiguskaitsevahendite kasutamise võimalus 
ja vastaval juhul nende asutuste nimed;

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt xii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xii) ei sekkuta mistahes 
ametisaladusega kaitstud sidesse, näiteks 
arstide ja nende patsientide, ajakirjanike 
ja nende teabeallikate ega advokaatide ja 
nende klientide vahelisse sidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt xiii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xiii) isikuandmete mistahes 
kolmandatesse riikidesse või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamine on kooskõlas 
määruse (EL) 2016/679 V peatükiga;

Or. en
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) laste ahvatlemise avastamiseks 
kasutatav tehnoloogia piirdub asjakohaste 
põhinäitajate kasutamisega, nagu 
märksõnad ja objektiivselt kindlaks tehtud 
riskitegurid, nagu vanusevahe, ilma et see 
piiraks õigust inimkontrollile;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) töötlemine piirdub sellega, mis on 
tingimata vajalik internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks ning lapsporno 
eemaldamiseks, ning kui laste seksuaalset 
kuritarvitamist internetis ei tuvastata ja see 
ei leia kinnitust, kustutatakse 
töötlemisandmed viivitamata;

(d) selle määrusega sätestatud 
piiranguga lubatud töötlemine piirdub 
sellega, mis on tingimata vajalik üksnes 
internetis laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks ning 
lapsporno eemaldamiseks, ning kui laste 
seksuaalset kuritarvitamist internetis ei 
tuvastata ja see ei leia kinnitust, 
kustutatakse seesuguse töötlemise teel 
genereeritud andmed viivitamata;

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teenuseosutaja avaldab igal aastal 
vastava töötlemise kohta aruande, kus on 

(e) teenusepakkuja avaldab ja esitab 
aruande vastavalt määrusele (EL) 
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esitatud töödeldud andmete liik ja maht, 
tuvastatud juhtumite arv, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja kohaldatud 
andmekaitsemeetmed.

2016/679 järelevalveasutustele hiljemalt 
... [kuus kuud pärast selle määruse 
jõustumist] ja seejärel kord aastas 
käesoleva määrusega sätestatud 
piiranguga lubatud isikuandmete 
töötlemise kohta, kus on esitatud 
töödeldud andmete liik ja maht, töötlemise 
õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 6, 
isikuandmete ühendusest väljapoole 
edastamise õiguslik alus vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 V peatükile, 
tuvastatud juhtumite arv, juhtumite arv, 
mille korral kasutaja on esitanud 
asutusesisese hüvitamise mehhanismi 
kaudu või õigusasutusele kaebuse ja 
nende menetluste tulemused, põhinäitajate 
valimiseks ja parandamiseks võetud 
meetmed, erinevate kasutatud 
tehnoloogiate vigade (valepositiivsete 
tulemuste) arv ja osakaal, veamäära 
piiramiseks võetud meetmed ja saavutatud 
veamäär, säilitamispoliitika ja vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 kohaldatud 
andmekaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. See määrus ei kehti teksti või 
audioside skaneerimisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – alalõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses punktiga d – kui laste seksuaalne 
kuritarvitamine internetis on tuvastatud ja 
kinnitust leidnud, võib asjakohaseid 
andmeid säilitada üksnes järgmistel 
eesmärkidel ja üksnes vajaliku 
ajavahemiku jooksul:

Seoses punkti d esimese lõiguga – kui 
laste seksuaalne kuritarvitamine internetis 
on tuvastatud ja kinnitust leidnud, võib 
rangelt asjakohaseid isikuandmeid 
säilitada üksnes järgmistel eesmärkidel ja 
üksnes rangelt vajaliku ajavahemiku 
jooksul, mille möödumisel need tuleb 
kohe kustutada:

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – alalõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– aruandluseks ning 
õiguskaitseasutuste ja muude 
asjassepuutuvate avaliku sektori asutuste 
proportsionaalsetele taotlustele 
vastamiseks;

– aruandluseks ning vastavalt 
direktiivile (EL) 2016/680 viivitamatult 
pädevatele õiguskaitseasutustele 
edastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – alalõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– asjaomase kasutaja konto 
blokeerimiseks;

– asjaomase kasutaja konto 
blokeerimiseks või talle pakutava teenuse 
osutamise peatamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – alalõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– andmete kohta, mis on 
usaldusväärselt määratletud lapspornona, 
ainulaadse ja tagasiteisendamatu 
digisignatuuri („räsi“) loomiseks.

– seoses andmetega, mis on 
usaldusväärselt määratletud lapspornona, 
ainulaadse ja tagasiteisendamatu 
digisignatuuri („räsi“) loomiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – alalõik 2 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teenusepakkujalt hüvitamise 
nõudmise või haldusliku läbivaatamise 
või kohtuliku menetluse taotlemise 
eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Andmekaitsealase mõjuhinnangu ja 

eelneva järelevalveasutusega 
konsulteerimise kohustus

Hiljemalt .... [kolm kuud pärast selle 
määruse jõustumist] peavad numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutajad 
selleks, et tugineda käesoleva määrusega 
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sätestatud piirangule, viima vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 35 läbi 
andmekaitsealase mõjuhinnangu ja 
vastavalt nimetatud määruse artiklile 36 
eelneva konsulteerimise hiljemalt ... [kolm 
kuud pärast selle määruse jõustumist].

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3b
Euroopa Andmekaitsenõukogu suunised

Hiljemalt ... [kaks kuud pärast selle 
määruse jõustumist] peab Euroopa 
Andmekaitsenõukogu avaldama suunised, 
mille eesmärk on abistada 
määruse (EL) 2016/679 alusel vastutavaid 
järelevalveasutusi hindamisel, kas selle 
määruse kohaldamisalas toimuv 
töötlemine on olemasolevate ja tulevaste 
üksnes internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu võitlemise eesmärgil 
kasutatavate tehnoloogiate osas 
määrusega (EL) 2016/679 kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3c
Kaebuste esitamise mehhanism

Numbrivaba isikutevahelise side teenuse 
osutajad peavad looma efektiivse ja 



PE660.288v01-00 32/37 PR\1218037ET.docx

ET

ligipääsetava mehhanismi, mis võimaldab 
kasutajatel, kelle sisust on teatatud laste 
seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes 
huvides võitlevale organisatsioonile või 
õiguskaitseasutusele või kelle sisu on 
eemaldatud, esitada vastava 
teenusepakkuja vastu kaebus, kui sisu, 
millest teatati või mis eemaldati, ei ole 
vastavalt kõnealusele määrusele käsitletav 
internetis laste seksuaalse 
kuritarvitamisena.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3d
Tõhusad õiguskaitsevahendid

Kasutajatel, kellele spetsiifilise internetis 
laste seksuaalse kuritarvitamise 
tuvastamiseks ja sellest teatamiseks ning 
lapsporno eemaldamiseks isikuandmete 
töötlemiseks kasutatava tehnoloogia 
kasutamine numbrivaba isikutevahelise 
side teenuse osutajate poolt või nende 
teenused on avaldanud negatiivset mõju, 
on õigus tõhusatele 
õiguskaitsevahenditele. Liikmesriigid 
kehtestavad selle õiguse kasutamiseks 
tõhusad meetmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3e
Järelevalveasutused

Kõnealuse määruse rakendamise eest 
vastutavad järelevalveasutused peavad 
olema samad järelevalveasutused, mis on 
määratud määruse (EL) 2016/679 
VI peatüki kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3f
Laste seksuaalse kuritarvitamise vastu 

avalikes huvides võitlevatele 
organisatsioonide avalik register

Hiljemalt ... [ühe kuu möödumisel selle 
määruse jõustumise kuupäevast] peab 
komisjon looma laste seksuaalse 
kuritarvitamise vastu avalikes huvides 
võitlevatele organisatsioonide avaliku 
registri, kellega numbrivaba 
isikutevahelise side teenuse osutajad 
võivad käesoleva määruse alusel ja ilma, 
et see mõjutaks määruses (EL) 2016/679 
V peatükis sätestatut, isikuandmeid 
jagada. Komisjon värskendab seda 
avalikku registrit läbipaistvuse ja 
objektiivsuse kriteeriumite alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse 21. detsembrist 2020 
kuni 31. detsembrini 2025.

Seda kohaldatakse 21. detsembrist 2020 
kuni 31. detsembrini 2022.

Or. en
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SELETUSKIRI

Laste seksuaalne kuritarvitamine on tõsine inim- ja põhiõiguste rikkumine. Seega võib see 
õigustada põhiõiguste side konfidentsiaalsusele ja isikuandmete kaitsele piiramist, kui 
seesugune piiramine on vajalik ning proportsionaalne demokraatlikus ühiskonnas rakendatav 
meede ja tingimusel, et selle rakendamisel peetakse lugu põhiõiguste ja -vabaduste 
põhimõttest.

Teatud numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad skaneerivad praegu lapsporno 
tuvastamiseks, sellest teatamiseks ning selle eemaldamiseks vabatahtlikult sidet, näiteks 
sõnumeid (sisu ja/või metaandmeid, mõnel juhul ajaloolisi andmeid). 

Kavandatud määruse eesmärk on piirata konfidentsiaalsuse kaitstuse õigust, et võimaldada 
nende vabatahtlikete tegevuste jätkamist pärast 21. detsembrit 2020, mil jõustub Euroopa 
elektroonilise side seadustik, millega viidaks need teenusepakkujad direktiivi 2002/58/EÜ 
(elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) kehtivusalasse ning kohustataks nad seega kasutajatelt 
enne side skaneerimist nõusolekut küsima.

Raportööri ja Euroopa Parlamendi töö selle kavandatava määruse vallas on olnud oluliselt 
raskendatud ajalise surve tõttu, mis on tingitud asjaolust, et komisjon esitas selle ettepaneku 
alles 10. septembril 2020 (ehkki Euroopa elektroonilise side seadustik võeti vastu juba 
2018. aasta detsembris). Komisjon ei pidanud ka kinni enda parema õigusloome kokkuleppest 
tulenevast kohustusest lisada kõnealusele ettepanekule mõjuhinnang ja ei soovi võtta 
seisukohta küsimuses, kas praegune vabatahtlik tegevus lapsporno tuvastamiseks ja sellest 
teatamiseks on ELi õiguse alusel seaduslik. Seega puudub käesoleva raporti projekti 
koostamise ajal äärmiselt oluline teave põhiõiguste side konfidentsiaalsuse kaitsele ja 
isikuandmete kaitsele rikkumise ulatuse kohta. 

Selle raporti projekti peamised elemendid on:

a) Üldised kaalutlused

– Otspunktkrüpteerimine on tähtis vahend, millega tagatakse kasutajate, sealhulgas laste ja 
ohvrite turvalisus ja konfidentsiaalsus. – Selle määrusega sätestatut ei tohi ühelgi juhul 
tõlgendada otspunktkrüpteerimist keelava või nõrgendavana.

– Kavandatud määrus ei anna iseenesest teenusepakkujatele õiguslikku alust side 
skaneerimiseks. Selle asemel piiratakse määrusega teatud direktiiviga 2002/58/EÜ 
kehtestatud õigusi ja kohustusi ning sätestatakse täiendavad turvaelemendid, millest 
teenusepakkujad peavad kinni pidama, kui nad soovivad sellele määrusele tugineda.

b) Täpsustus meetme reguleerimisala kohta

– Käesolev määrus peaks kohalduma ainult sõnumi- või e-postiteenuse kaudu vahetatud 
videotele ja piltidele. See ei tohiks kehtida teksti või audioside skaneerimisele, mis jääb 
täielikult elektroonilist sidet käsitleva direktiivi sätetest sõltuvaks. 

– Selle ajutist iseloomu silmas pidades peaks määruse tegelik kohaldamisala piirduma 
väljakujunenud niinimetatud lasteporno mõistega vastavalt direktiivis 2011/93/EL 
defineeritule ning nn pornograafiliste etteastetega vastavalt samas direktiivis defineeritule. 
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– Õigusakti tulevikukindluse tagamiseks ei pea asjaomane tehnoloogia olema kasutusel juba 
enne selle määruse jõustumist, kui see vastab määruses kirjeldatud tingimustele.

c) Täiendavad turvaelemendid

– Numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad, kes soovivad sellele määrusele tugineda, 
peavad vastama teatud tingimustele. Need hõlmavad:

– enne tehnoloogia kasutamist kohustuslikku eelnevat andmekaitsealast mõjuhinnangut ja 
kohustuslikku konsulteerimist vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 35 ja 
36 nõutule;

– õigusliku alusena määruse (EL) 2016/679 artikli6 lõike 1 punktide d või e kasutamist;

– mistahes isikuandmete töötlemisel inimjärelevalve ja -sekkumise tagamist ning positiivse 
tulemuse enne selle õiguskaitseasutusele või avalikes huvides tegutsevatele 
organisatsioonidele saatmist inimese poolt läbivaatamist;

– piisavate kordade ja hüvitamise mehhanismide loomist:

– mistahes ametisaladusega kaitstud sidesse sekkumisest hoidumist;

– kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega piisavat õiguslikku alust andmete EList 
väljapoole edastamiseks;

– efektiivseid liikmesriikide poolt riiklikul tasandil pakutavaid õiguskaitsevahendeid.

Selle tegevusega kaasneva põhiõiguste piiramise proportsionaalsuse tagamiseks peavad olema 
täidetud kõik eeltoodud tingimused.

d) Laste seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes huvides võitlevate organisatsioonide 
avalik register

Komisjon peaks looma laste seksuaalse kuritarvitamise vastu avalikes huvides võitlevatele 
organisatsioonide avaliku registri, kellega teenusepakkujad saavad isikuandmeid jagada.

e) Suurem läbipaistvus

Teenusepakkujad peaksid avaldama esimese aruande kuus kuud pärast selle määruse 
jõustumist ning seejärel iga-aastaseid aruandeid.

f) Kavandatud määruse ajaline piirang

Kõnealuse õigusakti kohaldamisaega tuleks piirata kuni 31. detsembrini 2022. Juhul kui 
pikaajaline õigusraamistik võetakse vastu ja jõustub enne seda kuupäeva, tuleks käesolev 
määrus selle õigusraamistikuga kehtetuks tunnistada.
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TEAVET

– Access Now 
– Austraalia e-ohutuse volinik (Australian eSafety Commissioner) 
– Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) 
– Canadian lastekaitse keskus (Canadian Centre for Child Protection) 
– cdt – Demokraatia ja tehnoloogia keskus (Center for Democracy & 
Technology) 
– eco – Internetisektori liit (Association of the Internet Industry)
– Euroopa Andmekaitseinspektor 
– Euroopa digitaalõiguste organisatsioon (EDRI) 
– Facebook 
– Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet 
– Digikeskkonna laste jaoks paremaks muutmine (mitme EList ja mujalt 
pärineva lastekaitsega tegeleva valitsusvälise organisatsiooni, sealhulgas 
organisatsioonide Missing Children Europe, Child Focus ühendamine) 
(Improving the digital environment for children (regrouping several child 
protection NGOs across the EU and beyond, including Missing Children 
Europe, Child Focus)) 
– Rahvusvaheline interneti vihjeliinide liit INHOPE
– International Justice Mission (Rahvusvaheline Õigluse Missioon) 
Deutschland e.V./ We Protect 
– Interneti Jälgimise Sihtasutus (Internet Watch Foundation)
– Internetiühing (Internet Society)
– Match Group
– Microsoft 
– Thorn (Ashton Kutcher) 
– UNICEF 
– Eraelu puutumatuse õigusega tegelev ÜRO eriraportöör 

– Maailma Lapsepõlve Fond (World Childhood Foundation Deutschland)


